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Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
adventi időszakot megnyitó,
karácsonyt váró rendezvényünkre!
Ideje: 2017. december 9. (szombat)
Helye: a Kápolnásnyéki Polgármesteri Hivatal előtti terület,
Vörösmarty park, Művelődési Ház
Program:
14.00 órától
15.00 órától
15.15 órától
15.30 órától
		
15.45 órától

disznótoros finomságok kóstolója
adventi gyertyagyújtás az egyházak képviselőinek közreműködésével
a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda óvodásainak műsora
a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Művészeti iskola 		
tanulóinak előadása
kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak a karácsonyvárás hangulatában

Szeretettel várunk mindenkit a
rendezvényre, ahol teával, forralt
borral kedveskedünk a résztvevőknek

Kápolnásnyék Község
Önkormányzata
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Akik köztünk
élnek

Újságunkban új riportsorozatot indítunk
azzal a szándékkal, hogy jobban megismerjük egymást.
Másodjára Darai Tamást kerestem fel,
aki fiatal kora ellenére szépen ívelő karriert
jár be.
Karácsonyhoz közeledve talán mindenkinek eszébe jut a Diótörő története. Ő tíz
éves kora óta decemberenként, Csajkovszkij
zenéjére, különböző színpadokon táncolja
ezt a megható és mesés történetet.
1992-ben született, itt nevelkedett szüleivel és két testvérével, mígnem szakmája
külhoni életre irányította
- Honnan jött az ötlet, hogy táncos legyél?
- Aktív gyerekként hamar elkezdtem sportolni, de az egyszerű koordinációk végrehajtása
időre, mennyiségre, nem fogott vagy kötött
le. Szükségem volt a zenére, művészetre.
Ezért volt nagy szerencsém, hogy Horváth
Gábor elkezdett táncot oktatni a térségben.
Nála egyszerű, majd összetettebb színpadi
és társastáncokat tanultam, ami remek kezdés volt. Tehetségemre felfigyelve ajánlotta
a Magyar Táncművészeti Főiskolát (mára
már egyetem) ami az ország legmagasabb
szintű tánciskolája. Kipróbáltam, felvettek.
- Hol folytattad tanulmányaidat?
- Kilenc évet tanultam az MTF klasszikus
balett szakán, amiért BA klasszikus balett
művész diplomát kaptam. A klasszikus balett
elsajátítása mellett tanultam néptáncot,

társastáncokat, modern balettet és karaktertáncot. Macher Szilárd évfolyamában
végeztem.
- Hol táncoltál? Milyen eredményeket értél
el?
- A minden évben megrendezett házi versenyen elért első helyezésem után, az iskola
kiküldött nemzetközi balett versenyekre
Isztambulba (Törökország), Pekingbe (Kína),
és a legnevesebb versenyek egyikére, a svájci Prix de Lausanne-ra. Ahol felajánlottak
több külföldi iskola kétéves ösztöndíját
(English National Ballet School, Ecole de
Danse Cannes), de otthoni tanulmányaim
befejezése miatt a Houston Ballet iskolája
által felajánlott nyári kurzust választottam.
Így a Texasi Houston városában tanultam
egy hónapig, de nem először az USA-ban.
16 évesen ugyanis egy magyar származású
amerikai balettmester, Pándi Gyula figyelt
fel rám, és hívott el az Észak Karolinai balett
iskola nyári kurzusára ahol 6 hetet tanulhattam.
- Milyen szerepet töltött be a Diótörő az
életedben?
- Mikor kilenc - tíz évesen a baletten kezdtem el gondolkodni, szerencsémre Székesfehérvárra látogatott a Magyar Táncművészeti
Főiskola Diótörője. Édesanyám elvitt az előadásra és teljesen magával ragadott a sztori,
a díszletek és jelmezek, és hogy az egész
darab és a történet is táncolva van. Majd
a főiskolára bekerülve már az első évtől
elkezdtem szerepelni először az iskola, majd
a budapesti Operaház Diótörőjében. Ezeken
az előadásokon rengeteg színpadi tapasztalatot szereztem. Táncoltam szinte az ös�-

szes fő és mellékszerepet a darabban: Feri/
Misi, Diótörő/kis katona, kínai /spanyol/
marcipán tánc, hó és cukor Herceg. Az iskola
után a Zágrábi Horvát Nemzeti Baletthez
kerülve Derek Dean angol Diótörő verziójában táncoltam Diótörőt, Spanyol táncot,
és Herceget a társulat prima balerinájával.
Három év után első szólistaként búcsúztam a
társulattól és kezdtem dolgozni az Augsburg
Balletnál, Németországban. Ott a második
szezonomban jött egy olasz koreográfus,
Mauro De Candia, aki saját, új Diótörőjét
alkotta meg nálunk, velem a főszerepben.
- Milyen tánc stílusok jellemzik karriered?
- Az orosz alapú iskola elvégzése óta „menekülök” a klasszikus balett elől. A modern és
kortárs balett és tánc irányába kezdtem el
haladni és rengeteg ilyen darabot táncoltam
klasszikus és neoklasszikus társulatokban, de
2017 januárja óta abbahagytam a keresést,
mivel felvettek a világhírű frankfurti Dresden
Frankfurt Dance Companyba, ahol június óta
dolgozok Jacopo Godanival, aki korunk egyik
legnagyobb kortárs koreográfusa. Az elmúlt
pár hónapban már turnéztunk Barcelonában, Tel Avivban, Belgrádban és hamarosan
megyünk Moszkvába.
Tehát a „nyéki kultúrból” a „világot jelentő deszkákig” hosszú és nehéz az út, de
nem lehetetlen, ameddig van bennünk vágy,
akarat és kitartás!
Köszönöm szépen ezt a részletes és érdekes beszámolót.
Mindenkinek ezúton kívánunk Békés, Boldog
Karácsonyt És Új Esztendőt!
Darai Tamás Kristóf és Tégliné Julika
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Óvodai élet
Hurrá!!! Van új
tornaszobánk!.
A megújult, kibővült óvodánk egyik legkedveltebb része a TORNASZOBA. Már régóta
vártuk, hogy legyen egy olyan terem, ahol a
gyerekeknek megfelelő helye van a mozgásra.
A tetőtér beépítésével végre lett tornaszobánk is, amit a gyerekek nagy örömmel

Márton napi
lámpás
felvonulás
Óvodánkban negyedik éve, a november
11-i időponthoz legközelebb eső pénteken
tartjuk a Márton napi felvonulást. Ez az ünnep nem csak arra jó, hogy összehozza egy
gyertyafényes sétára a közösséget, hanem
arra is megfelelő alkalom, hogy a gyerekek
tudását bővítsük és kreativitását megmozgassuk.
Óvodánkban próbáljuk gyermekeink tevékenységét úgy szervezni, hogy kellemes
várakozással éljék meg a közelgő ünnepeket.
Maguk az ünnepségek a felnőttek és gyermekek számára az ünnepi előkészületekkel
kezdődnek. Ezek az előkészületek a délelőtti
foglalkozások keretében történnek. Itt kezde-

használnak a mindennapos testnevelésnél,
a szervezett mozgásoknál. A tornaeszközök
is átlátható, rendezett szertárba kerültek.
Így már sokkal élvezetesebb, változatosabb
a mozgás, sokkal ügyesebben tudják kezelni
a labdát, a használni a padot, a bordásfalat,
stb. A csoportok heti időbeosztással használhatják a tervezett mozgásra. Ilyenkor a
gyerekek tornaruhába öltöznek át.
Az óvodai mozgás mellett még a külön
foglalkozásoknak is alkalmas a hely. Kedden

és csütörtök délután az Ovi-foci, szerdán
délelőtt a néptánc (középső és nagycsoportos
gyerekek részére), csütörtökön délelőtt pedig
a Torna-móka színesíti a gyereke részére az
óvodai életet.
A bábszínház előadásai, az ünnepségek,
előadások is ebben a szép és modern helyiségben zajlanak.
Köszönjük a gyerekek és felnőttek nevében!
Csiga csoport

nek megismerkedni a gyermekek az ünnep
lényegével, a hozzá kapcsolódó szokásokkal,
hagyományokkal. Ez a Márton nappal kapcsolatban is így történik.
A hagyományőrzés elengedhetetlen része, hogy megismertessük az óvodásokat
a népszokásokkal és az év ezen időszakára
vonatkozó hiedelmekkel, jóslatokkal. Minden
évben elmeséljük Szent Márton történetét
a ludakkal: amikor el akart bújni püspökké
választása elől, hogyan buktatták le a rejtőzködő Mártont a gágogó szárnyasok. Ezt
a történetet a gyerekek szívesen eljátsszák
közösen a szabad-foglalkozások idejében is.
Fontos eleme a felkészülésnek a verstanulás és az ünnephez kapcsolódó énekek
gyakorlása, ami fejleszti a memóriát, a szövegértést, valamit, a ritmusérzéket. Sok szép
ének közül ovisaink egyik kedvence az alábbi,
amit párokba állva adnak elő:
„Hatan vannak a mi ludaink, három

szürke, három fekete,
Gúnár, gúnár, libagúnár, gúnár az eleje,
Szabad a mezeje, akinek nincs párja,
keressen magának.”
A csoportunkba járó gyerekek kedvenc
mondókája, amit kiszámolónak is
használnak:
„Bánhidai legények, libát loptak
szegények,
Nem jól fogták a nyakát elgágintotta
magát,
Gí-gá-gú, te vagy az a nagy szájú!”
Erre az alkalomra a lámpásokat a gyerekek és az óvónénik együtt készítik el a délelőtti tevékenységek keretében. Ezekhez
a lámpásokhoz egész évben gyűjtjük a bébiételes üvegeket, amelyek remek alapjai a
lámpásoknak. Ezeket az üvegeket díszítik ki
a gyerekek különféle Márton napi díszekkel,
szimbólumokkal. A sok ügyes kéz vág, ragaszt
...folytatódik a 6. oldalon
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...folytatás a 5. oldalról
serényen készítik a felvonulás elengedhetetlen kiegészítőit. Büszkén mutatják az elkészült
„műveket” amiket utána otthon is szívesen
használnak a lakás díszeként.
A nagy sürgés-forgás-készülődés kitűnő
megalapozása a sötétedéskor kezdődő felvonulásnak. Az óvoda előtt volt a gyülekező ahol

Mesél a Kastély!
A gyönyörűen felújított a Kápolnásnyéki Halász-kastélyban május elejétől új
kiállítást várja a múzeumlátogatókat. Egy
család, három iskolateremtő művész címmel a Ferenczy család tagjainak munkáját
kínálják a látogatóknak.
Festmények, szobrok és gobelinek
segítségével betekinthetünk egy ízig-vérig művészcsalád világlátásába, akik nem
ugyanabban a műfajban alkottak. Az apa
Ferenczy Károly festett, a gyermekei ebből
a látásmódból kitörtek a térbe, Béni szobrász lett, Noémi textilt használt.
Lehetőséget kaptunk, hogy ellátogathassunk a Halász kastélyba. A gyermekek
a múzeumpedagógus segítségével játékos
és mozgásos tevékenységek által korcsoportjuknak megfelelően betekintést nyertek a Ferenczyek munkájába, alkotásaiba.

„Mondd meg
nekem, mit
dalolsz,
megmondom, ki
vagy.”
( Kodály Zoltán)
Óvodai nevelésünkben kiemelkedő helye van elődeink szellemi, tárgyi kultúrájának, hagyományainak megőrzése, és a
következő generációknak az ismereteink

mindenki meggyújtja a saját kis lámpásában
lévő gyertyát. Finom zsíroskenyérrel és teával
vártuk az érkező vendégeket. Márton napi
dalokat hallgatva elindultunk. Elsétáltunk a
Vörösmarty parkig, majd az önkormányzatot,
játszóteret érintve értünk vissza az oviba. A
sötétben pislogó lámpások hosszú sora mu-

tatta, hogy milyen aktívan vettek gyerekek,
felnőttek közösen részt ezen a programon.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a részvételt.
Pillangó csoport

Számunkra fontos községünk lehetőségeit, adottságait megismertetni már óvodás
korban is.

Ezúton köszönjük a színvonalas tárlatvezetés!
Méhecske csoport

átadása. Az óvodás gyermekeinkben ösztönös kíváncsiság él, hogy a nemzetünk éltető
hagyományait megismerjék, azokról pozitív
élményeket szerezzenek. Ez a szemléletmód
határozza nevelőmunkánk tervezését, így
tudatosan törekszünk a hagyományőrző
nevelő munkára.
Magyarságunk épületének földalatti
alapjait kell itt lerakni. Az alapkövek közül
Kodály Zoltán hármat emel ki számunkra: a
nyelvet, a zenét és a mozdulatot. A legtöbb
óvodai tevékenység innen indul, ezekről az
ősi alapokról. A közösségeket összetartó
hagyományok, a népi kultúra értékei azt a
biztos érzést adják az embereknek, hogy a

kisebb közösségeken keresztül ők is pótolhatatlan szerepet töltenek be a társadalom
életében. Erre a mélyen gyökerező biztonságérzetre ma is nagy szükség van. Ennek
megalapozását az óvodai közösségekben
a népzene, a népmese, a népi játékok alkalmazásával kezdjük el. Ezen irányelveink
nyomán,és óvodánk zenei nevelésére épülve
az idei évben végre elindíthatjuk az óvodás
gyermekeink körében a néptánc foglalkozásokat, középső, illetve nagycsoportos korosztályunk számára. A foglalkozásokon való
részvétel ingyenes a gyermekek számára,
a felmerülő költségeket az óvoda költségvetéséből, intézményünk vállalta magára.

K á p o l n á s n y é k i

Kisbíró

2017/december

7

A néptánc oktató, Bán Enikő (néptáncpedagógus) személyében nagy tudásbázissal
rendelkező, a gyermekeket szerető embert
ismertünk meg. Már az első foglalkozás után
dúdoló, énekelő gyermekek érkeztek vissza a
csoportszobákba. Óvodánkban sokféle gyermek integrált nevelése folyik, és a „néptánc”
lehetőséget nyújt problémás és egészséges

gyermeknek egyaránt. Természetesen a néptánc itt nem a klasszikus értelemben vett
jelentését hordozza, mi az élő népzenére
történő mozgást szeretnénk megismertetni
gyermekeinkkel. Ez az utánzásos tevékenység önmagában örömhordozó elfoglaltság,
s ezen felül az egyik legkomplexebb fejlesztő
tevékenység.

„Jó mérnök, vegyész stb. lehet valaki,
ha tizenöt éves koráig rá sem gondol. De
zeneértő nem lehet, ha hatéves korában
(s játékosan még előbb) nem kezdik rendszeresen nyitogatni-gyakorolni a fülét.”
(Kodály Zoltán)
Katica csoport

„Vége van a
nyárnak,
hűvös szelek
járnak...

rá. A verseket, dalokat és más egyéb tevékenységeket a komplexitást figyelembe véve
e téma köré gyűjtöttük és a hét folyamán
feldolgoztuk. A gyűjtő munkába a szülők is
nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be. Sorra
hozták a szebbnél szebb fotókat, különböző
madaras képeket, melyeket a csoportban
helyeztünk el, így a gyerekek folyamatosan
láthatták ezeket. Az előző évben készített
madáretetőt elhelyeztük az óvoda udvarán
biztonságos helyre, feltöltöttük élelemmel,
amelyre majd folyamatosan figyelünk, hogy
ne maradjon üresen. Gyurmából az ügyes

kis kezek madarakat formáztak, amelyet
haza is vihettek.
Hosszú távon szeretnénk elérni, hogy a
gyerekek óvják és védjék szűkebb és tágabb
környezetüket, az élővilág védelme váljék
belső igényükké az évek folyamán. Célunk
még, szülőföldünk és annak egyedi élővilágának megismerésén, óvásán keresztül a
gyermekek érzelmi nevelése.
Süni csoport
Szurkos Kincső Mária óvodapedagógus
Sztupa Bíborka pedagógiai asszisztens
Szénási Teréz dajka

A gyermekek nagy lelkesedéssel és aktívan vettek részt a különböző tevékenységekben. Sokszor sétáltunk el a helyi parkba és
követtük nyomon az itthon maradt madarak
életét. Természetesen eközben a gyerekek
megtanulták, hogy csendben kell lenni, a
„természetet” ne zavarjuk meg, vigyázzunk
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Iskolai élet
Vándorkiállítás,
ahogy a diákok
látják
Menő Reformáció
A Reformáció Emlékbizottság mozgókiállítása 2017. november 20-án érkezett
Kápolnásnyékre, hogy átadja, bemutassa
az idén 500 éves reformáció emlékeit, értékeit, gondolatait. Az interaktív, modern
technikával ellátott, kifejezetten erre a célra
átalakított, országunkat körbevándorló busz
élvezhetően mutatja be a reformáció korának jelentős eseményeit, alakjait kisebb
korosztályoknak, és felnőtteknek egyaránt.
Iskolánk néhány osztálya is ellátogatott a

kiállításra; szórakozva, játszva jártuk végig
az 1500-as évek közepével kezdődő virágzó,
termékeny korszakot.
Hajdu Henrietta, 9/B
A reformáció vándorkiállításon
A reformáció 500. évfordulójára átalakított autóbuszon indult útjára a vándorkiállítás. Az autóbusz már kívülről is nagyon
érdekes. A felső részén idézetek találhatók.
Középen a korszak történelmi személyei, az
alsó részen pedig évszám szerint bontásban
a reformáció és a protestáns egyházak főbb
eseményei. A busz belsejében 2 interaktív
gép is segítette a bemutatást. A reformáció megismerését különböző filmekkel is
megismerhetjük. A kiállítási tárgyak, ismertető anyagok alapos információt adnak. A
vándorkiállítás találó cím, hisz arra emlé-

kezteti a ma emberét, hogy a reformáció a
Kárpát-medencében a vándorprédikátorok
által terjedt el.
Szalay Dávid, 9/B
Menő reformációs busz
Egy busz, amely az idén 500 éves reformációhoz kapcsolódó ismereteket „szállítja”
el hozzánk. A busz eleje azt mutatja be,
hogy mit jelent számunkra a reformáció.
A kiállítás nemcsak a busz belsejében van,
hanem a külső dekoráció is egyfajta bemutatás. A külső része a történelem, míg a belső
tér a reformáció üzenetére összpontosít.
A buszbelső nagyon interaktív, sok képpel,
nem túl sok szöveggel. Igazán érdekfeszítő
élmény a buszon „utazni”. Még jegyet is
lehet lyukasztani…
Szoták Anita, 9/B

Iskolánk programjai a 2017/2018-as tanév első félévéig
December 1. 17:30 Gála - Névadónk hava versenysorozat záró rendezvénye a Tehetségek Gálája
December 5. kézműves délután az alsó tagozaton
December 6. Mikulás az iskolánkba látogat
December 8. Középiskolai központi felvételire a jelentkezési határidő
December 9. Gimnáziumi végzős osztályaink szalagavató ünnepsége
December 11-12. Történelem vizsga a 6. évfolyamon
December 18. Bécsi adventi kirándulás
December 20. Téli szünet előtti utolsó tanítási nap, karácsonyi ünnepély
Január 20. 10 óra Középiskolai felvételi
Január 25. 15 óra Pótló középiskolai felvételi
Január 26. I. félév utolsó napja
Váncsa Krisztina
igazgatóhelyettes
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Újra megrendeztük, immár 7. alkalommal, iskolánkban a szülői összefogást bizonyító Sulibált.
Ezen a szombat estén iskolánk aulája egy
kicsit más képet mutat. A zsibongó gyerekek helyett a feldíszített aulában, elegánsan

Márton-napi
libaságok
November 10-én délután iskolánk ebédlőjébe Márton-napi kézműveskedésre gyűlt
össze az alsó tagozat apraja-nagyja. A még
csak alig néhány hete iskolás apróságok
éppoly lelkesen csattogtatták az ollót, rajzoltak, színeztek, nyírtak, ragasztottak, mint
a nagyobbak.
A hasonló kézműves délutánok sokéves
múltra tekintenek vissza iskolánkban, ezúttal azonban újdonságot jelentett, hogy
segítséget kaptunk hat közösségi szolgálatos
gimnazista személyében.
A foglalkozás alatt gyermekorvosunk,
Dr. Szalai Lídia egészséges életmóddal kapcsolatos szülői fórumára került sor. A doktornő vérnyomást mért, majd filmvetítéssel,
egészséges ételekkel támogatott előadásban
válaszolt a felmerülő kérdésekre.
A kézműves délután során készültek gá-
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terített asztaloknál, vagy éppen a nagy táncparketten, nevetgélő, önfeledten szórakozó
szülők, közel 200 fős vendégsereg mulat. Kiválóan játszó zenészek- fergeteges hangulat.
Ez a kép önmagáért beszél. De ezen túl
mutat célunk. Ez egy jótékonysági rendezvény, az est bevételét iskolánkra, tanulóinkra
fordítjuk.
Köszönetet szeretnénk mondani a finom

vacsoráért, a sok tombolatárgy felajánlásáért, a büfé működtetéséért. Hálásak vagyunk
a szülői összefogásért. Nagyon sok segítséget, támogatást kaptunk tanulóink szüleitől,
egyéni vállalkozóktól, cégektől, üzletektől,
magánszemélyektől.
Köszönjük szépen!
az est szervezői

gogók mindenféle funkcióval és nagyságban.
Alkottunk tenyérlibát és tányérlibát – utóbbit
kétféle méretben.
Az alábbiakban közöljük a receptúrát,
hátha másnak is kedve támad hasonló „főzőcskézéshez”.

Izgő-mozgó, hintázó tányérliba
Hízott libát készítünk, ehhez nagyméretű
papírtányér szükséges, melyet kettéhajtva
kész is a jószág törzse. Fehér rajzlapból elkészítjük hosszú nyakát és fejét egyben, majd
narancsszínű kartonból az arc két oldalára
hetyke csőrt ragasztunk, s fekete szemeket rajzolunk. Ekkor következhet erőskezű
házastársunk feladata, a libanyak törzshöz
erősítése jancsiszöggel – ezáltal a ludunk
nyaka mozgatható lesz. Szárnya és farktolla
kisméretű tortacsipke, lába harmonikára
hajtott narancsszínű karton – ezt belülről ragasztjuk a tányérhas aljára. Kész is a totyakos
gúnár. Fejét ingatja, hasán hintázik, kinézetre
a Vuk c. rajzfilm kapatos libáira hajaz.
Jókedvű, aktív délutánt töltöttünk együtt,
amelynek során libát libára halmoztunk,
s bár mi tányérokból alkottunk, reméljük,
otthon a tányérokra is került néhány ízletes
libafalat.
Szabados Tímea
tanító

Tenyérliba-könyvjelző
Szükséges hozzá fehér rajzlap, grafit és
narancsszínű ceruza, valamint 1 db tenyér,
melynek körberajzolása után hüvelykujjára
libacsőrt és szemet rajzolunk.
Tányérliba-hűtőmágnes
Vegyünk egy kisméretű papírtányért,
közepét csepp alakban vágjuk ki (erre a belsőségre a továbbiakban nincs szükségünk),
s az így kapott hold alak egyik oldalára csőrt
és szemet rajzolva máris megvan a farktollait
büszkén csodáló lúd. Már csak a hátoldalára
kell mágnest ragasztanunk, s mehet a hűtő
ajtajára – megromlani ott sem fog. Ínyencek
tortacsipke szárnnyal és mozgó szemmel is
elkészíthetik.
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Tomi rajzpályázat
Iskolánk tanulói októberben részt vettek a Henkel cég által kiírt Tomi rajzpályázaton. Az alsós diákok, szüleik
segítségével és közreműködésével megnyerték a legtöbb rajzot beküldő iskola díját,mely egy 100.000 forint értékű
Dechatlon vásárlási utalvány. Az összegből kül-és beltéri játékok vásárlását tervezzük.
Továbbá az egyéni díjazottak között, Kovács Flóra 1.a osztályos tanuló 2. helyezést ért el.
Perényi Annamária
tanító

Vízisport osztály
2015 márciusában hirdette meg a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola, az első vizes osztály indítását. Az iskola tanulói közé tartozott olimpiai ezüstérmes kajakozónk Tóth Dávid, és a világbajnok
kenus Lakatos Zsanett.
Az iskola Dávidról nevezte el tornatermét. Idén ősszel a 2017-2018-as tanévben
a harmadik vízi sportosztály indult. Nagy
örömünkre szolgál, hogy minden évben
sokan jelentkeznek. Ez azt mutatja, hogy
a településen az előző évek tapasztalatai
alapján, a családok szívesen hozzák gyermekeiket ebbe az osztályba. A túljelentkezés
miatt, már második éve képességfelmérést
is végeznek a testnevelők.
A VVSI edzői irányítják a szakmai munkát.
A kihelyezett edzésekre történő szállítást
a Székesfehérvári Tankerület segítségével
tudjuk biztosítani. A gyerekek tanrendjében
olyan programok szerepelnek, amelyek által elsajátítják a kajak-kenu alapjait, biztos
úszástudást szereznek, fejődik ügyességük,

állóképességük. Az első négy évben a megfelelő alapok lerakása a cél, amely után már 5.
osztálytól el lehet kezdeni a még speciálisabb
technikai oktatást, életkoruknak megfelelő
erőnléti edzéseket. Ekkor a kis kajakosok már
önállóan jutnak el az edzések helyszíneire,
részt vesznek az egyesületi munkában. Az
intenzív fejlődés szemmel látható, előidézte
egy kajakplusz csoport elindítását is, amely
lehetővé teszi a második és harmadik osztályosok közül az iskolai oktatáson kívüli
edzések vállalást. A pluszedzések lehetősége
a tehetséggondozást valósítja meg.
A gyerekeknek hetente 3 edzésük van:
hétfőn tanmedence, csütörtökön úszás,
szombaton hegyi-futás. Ezzel összetett,
teljes alapokat nyújtó, egyénre szabottabb
felkészülést kapnak. A 2018-as versenyévad
első versenyére, a február közepén, Győrben
megrendezésre kerülő kajak-kenu fizikai felmérőre, már a sportosztályokból is indítunk
gyermekeket.
A kicsik számára különlegesség, hogy
köztük él egy kajakos példakép is, a kápolnásnyéki Paumann Dániel személyében. Dani
már a 2003-as Japán Ifi Világbajnokságon is
egy hajóban szerzett aranyérmet Dáviddal,

majd később a londoni ezüstnégyes tagjaként ismét együtt szereztek dicsőséget az
országnak. Amikor ideje engedi szívesen tart
a gyerekeknek élménybeszámolót, ad autogramot, megmutatta legbecsesebb érmeit,
mesél a mindennapjairól, kajakos életéről,
biztatja, motiválja őket.
Így pár év elteltével, a legjobb dolognak tartom, hogy elindulhatott a vízisport
osztály, és ezzel a legszebb álmom megvalósulhatott!
Nap mint nap látjuk kollégáimmal a sok
boldog, csillogó szemű gyereket, akik szívesen vesznek részt az edzéseinken, s már
várják a következőt. Az iskola az egyesület
bázis iskolája lett, az itt élő gyermekeknek
ad lehetőséget, a sport magasabb szintű
elsajátítására. Az idei évben tanulóink közül
többen korosztályuk legjobbjai.
Többszörös Magyar Bajnokok, nemzeti
válogatott versenyzők: Nemes Réka, Kovács
Lilla, Kövesdi Patrik, Gaál Liliána.
Major Ildikó
edző
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Erzsi néni
mézeskalácsa

Hozzávalók
Tészta:
80 dkg liszt
30 dkg porcukor
4 db egész tojás
1 csomag mézeskalács fűszerkeverék (vagy:
1 teáskanál szegfűszeg, 2 teáskanál fahéj)
1 teáskanál szódabikarbóna
7 dkg margarin

Klubunk életéből
Elmúlt a nyár, a kirándulások időszaka!
Sajnáljuk! Most kerestünk magunknak más
elfoglaltságot.
Hatodik éve, hogy rendszeresen járunk a
Harmadik Kor Egyetemére a Városi Levéltár
és a Kodolányi János Főiskola szervezésében.
Az évek folyamán, több helyszínen voltak
már előadások. Kezdtük a Főiskola előadó
termeiben, voltunk a Levéltár épületében,
mely jelenleg tatarozás alatt van, ezért most
a Szent István Művelődési Házban a Szent
László teremben vannak az előadások. A
téma ez évben: „A kiegyezés 150 éve 18672017”. Az előadók Budapestről és Pécsről
érkező egyetemi tanárok, kutatók. Nagyon
színvonalas előadásokat tartanak, bemutatják könyveiket kutatásaikról, melyeket
meg is lehet vásárolni kedvezményes áron.
Ez ében még két előadás lesz. Az utolsó
előadást Csurgai Horváth József a Városi
Levéltár igazgatója fogja tartani.
November 15-én az „Életet az éveknek”
Fejér Megyei szervezete Greskó Gáborné elnök vezetésével a Fejér Megyei Szent György
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4-5 evőkanál méz
Az alapanyagokat alaposan összegyúrjuk,
majd fél órát pihentetjük.
Ha nehezen állna össze a tészta, adjunk hozzá 2-3 evőkanál tejet.
Pihentetés után kb. 0,5 cm vastagságra
nyújtjuk ki, majd elkezdhetjük a kívánt forma
szerint a mézeskalács szaggatását. Tojássárgájával kenjük meg a tetejét és sütőpapírral
bélelt tepsiben kb. 7 percig süssük.
Cukormáz díszítéshez:
1 tojás fehérje
15 dkg porcukor
A cukormázhoz a tojásfehérjét a porcukorral

verjünk fel jól. Sűrűnek kell lennie, ha túl
folyós, keverjük tovább, és ha kell, adjunk
hozzá plusz cukrot.
Tegyünk egy kevés citromlevet a mázba,
mert ettől lesz szép fényes! Ha színes mázat
szeretnénk, adjunk hozzá tetszés szerinti
színű ételfestéket.
Várjuk meg, míg a mézeskalácsok teljesen
kihűlnek, mert a meleg hatására elfolyna a
máz. Habzsákba vagy egy tiszta nylonzacskóba töltve és a csücskén apró lyukat vágva
díszítjük vele.
Dömsödi Jánosné receptje
Istvánovits Renáta

Egyetemi és Oktató Kórházban voltunk, ahol
Dr.Vagyon Gábor kardiológus tartott előadást
a szív betegségeiről és vizsgálati folyamatáról. Sok új ismeretet szereztünk. Következő
előadó Dr. Szabó Bakos Zoltánné ápolási
igazgató volt. Bemutatta a kórház működését, milyen sok beteget látnak el havonta –
évente. 1700 dolgozója van a kórháznak. A
fejlesztésekről is szó volt. Megtudtuk, hogy
az első ápolónő, Kossuth Zsuzsanna szobrát
ez évben avatták a parkban. Megköszöntük,
hogy munkájuk mellett időt szakítottak ránk.
Köszöntük a szíves vendéglátást, a finom
pogácsát, amit a kórház konyháján sütöttek.
Volt még egy programunk: megtekintettük a Seuso Kincseket a Szent István Király
Múzeumban. Több, mint fél órát álltunk
sorban, hogy bejussunk, de megérte. Gyönyörűek! Leírni nem lehet azt, amit láttunk.
Abban az időben ilyen szép dolgokat készítettek ezüstből. Egy tálca 8,9 kg és 90
cm átmérő. Jó lenne, ha a többi része is
előkerülne! A kiállítás november 19-ig volt
látható Székesfehérváron.
November 20-án a „Reformáció 500
éve” utazó kiállítást tekintettük meg a Halász Kastélynál.
December 8-án Budapestre megyünk a

„Nyugdíjas Expóra”: itt ingyenes egészségügyi szűrések lesznek, utazásokat ajánlanak
és nem utolsó sorban a színpadon egész nap
fellépnek az ország minden részéről érkező
különböző nyugdíjas művészeti csoportok.
Fejér megyét a ráckeresztúri „Darázs derék”
táncegyüttes képviseli.
Már készülünk az adventi vásárra, ami ez
évben december 9-én lesz. Sülnek a mézes
sütik!
Így telnek napjaink, persze közben vannak vidám napjaink is. Visszatekintve szép,
tartalmas évet zárunk. Voltunk üdülni, kirándulni, fürödni. A klubunk minden tagja kapott kártyát a Nyugdíjasok Országos
Szövetségétől, amivel havonta egyszer kedvezményesen mehetünk az Agárdi Gyógyfürdőbe. Hát ennyi! Jövő évben klubunk
40 éves lesz!
Most így az év végén mit is kívánhatnánk? Kívánjuk, hogy minden napra jussanak
boldogság morzsák, ne csak karácsonykor
figyeljünk egymásra!
Kívánunk mindenkinek meghitt ünnepeket és Boldog Új Évet!
Vörösmarty Nyugdíjasklub
Dömsödi Jánosné és a tagság
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Gergely Sat Bt.

Szabó Ferenc képviseletvezető

2475 Kápolnásnyék, Bem utca 30.
06/30/981-63-63
www.gergelysat.hu

2475 Kápolnásnyék, Fő utca 45.
06/30/502-75-17, 06/20/225-43-00

Generali Biztosító Zrt.
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Tó-Vill Bt.
2475 Kápolnásnyék, Tó utca 20.
06/20/946- 20-01, 06/22/574-008
tovillbt@t-online.hu

KVAK-HÚS

Kvak Zoltán – kistermelő
2475 Kápolnásnyék, Ady utca 53.
Tel.: 06-30/369-4446
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Ami tömegnek
látszik, sorsokat
rejt magában…
Flashmob és közösségi falfestés a tolerancia jegyében
Engedjék meg a kedves olvasók, hogy a
hideg, nyirkos téli napokban pár vidám nyári
eseményről számoljunk be!
2017. július 1.-e és 12.-e között Vereben
került megrendezésre a „Vannak itt, s te nem
vagy idegen” elnevezésű Erasmus+ projekt a
Szivárvány Törzs Közhasznú Egyesület szervezésében.
A nemzetközi ifjúsági cserén a magyarok
mellett részt vettek lengyel, török, olasz fiatalok. A projekt fő témája a tolerancia, elfogadás, együttműködés, történelmi és kulturális
tanulás. A résztvevők megismerkedtek afgán,
pakisztáni, gambiai, és iraki fiatalokkal is.

korzónál készítettek el a fiatalok. A közönségből is beszálltak fiatalok a közös alkotásba.

A sok próba és előadás mellett a fiatalok
megismerték egymás hazáját kulturális estek
keretein belül, körbe járták Székesfehérvár
nevezetes helyeit, lovagoltak Pákozdon, íjászkodtak és sárkányhajóztak a Velencei-tavon.
A projekt az Európai Bizottság által indított
Erasmus+ program támogatásával jöhet létre! Reméljük minél több hozzánk hasonló
fiatal fogja látni alkotásunkat! Az Erasmus+
program segítségével Ti is megvalósíthatjátok álmotokat! Ha szeretnétek részt venni
hasonló táborokban itthon vagy akár külföldön, esetleg önkéntesként utaznátok
egy európai országba forduljatok hozzánk!
Irodánkat a Fő utca 24. szám alatt találjátok (a Posta mellett), vagy írjatok emailt:
szivarvanytorzs@gmail.com címre.

sának „közege”. Az Egyesület elsődleges (de
nem kizárólagos) célcsoportja a halmozottan
hátrányos helyzetű, állami gondozott fiatalok
illetve egyéb hátrányos helyzetű csoportok,
de az integráció jegyében a célcsoporthoz
tartoznak az ép, családban nevelkedő fiatalok, fiatal felnőttek, és az ifjúsági munkában
dolgozók is.

A fiatalok felkészültek és bemutatták
egymásnak a polgárháború, terrorizmus, és
szegénység sújtotta országok történelmét,
kultúráját és jelenlegi problémáit.
Tapasztalataikat és érzéseiket egy flashmob és egy hatalmas akril festmény által
fejezték ki.
A flashmobot 2017. július 8.-án 11:00
órakor Székesfehérváron az országalmánál és
15:00 órakor Velencén a korzónál mutatták
be a fiatalok. A festmény szintén a velencei

Mi is az a
?
A Szivárvány Törzs Közhasznú Egyesület
fő célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű
fiatalok integrációját a legfontosabb, állandó
emberi értékeket közvetítő projektek által.
A fiatalok támogatása, hogy egy békés
európai társadalom aktív, teljes értékű, szerepet vállaló tagjai legyenek. S egy olyan
társadalmat építsenek, melyben a fenntarthatóság, a környezettudatosság az emberek
magatartásának kiindulópontja, gondolkodá-

Az Egyesület a velencei gyermekotthonban informális csoportként született Szivárvány Törzs (2007) civil szervezete. Céljának
tekinti a széleskörű hatás érdekében a Szivárvány Törzs nemzetségeinek hálózatát
támogatni, fejleszteni, tovább építeni Magyarországon és Európai szinten egyaránt,
hogy az általunk képviselt értékeket a fiatalok
széleskörű összefogásával érhessük el.
Ezek a fő értékek a kulturális sokszínűségen, tolerancián alapuló békés társadalom,
és a fenntartható, környezettudatos életmód.
Programjaink során elsősorban informális
és nem-formális pedagógiai módszereket,
sport- és művészet általi nevelési módszereket alkalmazunk.
Emellett az egyesület foglalkozik Erasmus+ programon belül nemzetközi ifjúsági
cserével illetve Európai Önkéntes Szolgálattal
(EVS) mint küldő, mint fogadó szervezet. Az
egyesület keretein belül Íjász Kör is működik
Sukorón, melyhez lehet csatlakozni kicsiknek
és nagyoknak egyaránt!
N. Zsófia

Adventi
jótékonysági
táncház

A program ingyenes! Bán Enikő néptánc
tanár és a Levelünye banda ingyen vállalja a
tánctanítást és húzzák a talpalávalót! Helyben
sütött kemencés kenyérlángossal is jószívvel
kínálja meg a vendégeket a Szivárvány Törzs!
Adományokat azonban nagyon hálás szívvel
fogadunk, mert azokból tudunk játékot, finomságokat, meglepetéseket venni s ezáltal
örömet, melegséget, mosolyt csempészni
azon helyi családok otthonába, ahova ezekből
kevesebb jutott…
A jótékonysági táncház becsületkasszájába befolyt adományokon kívül köszönettel
fogadunk egyéb adományokat: játék és ruha
gyűjtést szervezünk december 20-ig. Ha van
otthon jó állapotú játék vagy ruha, amit már
kinőttek a gyerekek, nincs rá szükség, kérjük hozzák el a Szivárvány Törzs Közhasznú
Egyesület irodájába: Kápolnásnyék Fő utca
24.(posta mellett) Az adományok leadhatók
minden hétköznap 8:00 – 15:00 között, vagy

a Velence Ország út 30.sz alatt hétköznapokon 16:00 órától, illetve további időpontot
a 0630/4089975 telefonszámon egyeztethetnek. Mindenkinek a segítségét előre is
köszönjük!
16 órától Népi gyermekjátszó- és táncház
valamint kézműves foglalkozás a kicsiknek
és 18 órától közös éneklés majd Táncház a
nagyobbak és felnőttek részére. A kézműves
foglalkozáson a gyerekek szőhetnek, csuhéból, gyékényből készíthetnek kis ajándékokat,
angyalkákat és gyöngyből is fűzhetnek hópelyheket, de akit a bőr díszek érdekelnek,
szintén lesz lehetősége alkotni!
A születő közösség, mint Nyéki Örömtánc néptánccsoport Bán Enikő vezetésével
2018 januárjától minden pénteken találkozik
ugyanott! 17.00 órától a gyerekek (óvodás
kortól is!), 18.00 órától 19.30-ig pedig a felnőttek ismerkedhetnek a magyar táncok gazdag
világával!

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2017. december 10.-ére a Szivárvány
Törzs Közhasznú Egyesület, a Tudatos Ifjúságért Alapítvány valamint a Nyéki Örömtánc
néptánccsoport közös jótékonysági táncházába. Helyszín: Kápolnásnyék Fő utca 51. régi
iskola a Katolikus templom mögött.
A táncház célja, hogy az adventi készülődés és szeretet jegyében összehozzuk az
embereket. Találkozzanak kicsik és nagyok és
boldog mosollyal az arcukon alkossanak egy
új közösséget (ami talán nem is annyira új…).
Ennek a kis közösségnek a születését közös
alkotás, ének és tánc kísérné és az első tette
az lesz, hogy a kis Jézus születésnapja alkalmából megajándékozza a rászoruló családokat!
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Töltsön egy kellemes estét a Halász-kastélyban, és hallgassa a KASTÉLYMESÉKET
egy csésze forró tea vagy kávé mellett, zenei aláfestéssel.
A MESEMONDÓK:

2017. NOVEMBER 30., CSÜTÖRTÖK 18.00 ÓRA

KIRTSCH ANNAMÁRIA ÉS
SZABÓNÉ KIRCSFALUSI KATALIN

a kastély utolsó tulajdonosa, Ifj. Halász Gedeon unokái mesélnek a családról, a kastélyról.

2017. DECEMBER 15., PÉNTEK 18.00 ÓRA

BÁNYAI BALÁZS TÖRTÉNÉSZ,
A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM MUNKATÁRSA,

a Halász-kastély történetének kutatója mesél az épület és lakóinak történetéről, hogy milyen volt és milyen
lett az évszázadok során.

2018. JANUÁR 12., PÉNTEK 18.00 ÓRA

MARGITTAI GÁBOR ÍRÓ, ÚJSÁGÍRÓ

mesél arról, hogyan született a Tiltott kastély című kötet, amelyben felkerekedett, hogy kinyomozza, mi lett
az erdélyi Teleki-, Bánffy-, Bethlen, Mikes-, Apor- és Haller-család tagjaival, hogyan próbálnak ma visszatérni a szétszóratásból, kik laknak most ősi kastélyaikban, és miként próbálnak visszaköltözni oda, ahonnan
még az emléküket is igyekeztek kitörölni.

2018. FEBRUÁR

GRÓF NÁDASDY BORBÁLA

mesél kalandos életéről, a Nádasdy-kastélyról és legújabb könyvéről.

HALÁSZ-KASTÉLY
2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.
Telefon: +36 21 292 0471, e-mail: info@halaszkastely.hu
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Polgárőrség hírei

Velencei tavi idényzáró ülésén dr. Sági
János (Gárdonyi Rk. vezetője) kiemelt 4 főt,
aki kiemelkedően végzett közös munkát
a rendőrséggel. A Skorpió P-ÖTE részéről
Birtalan József valamint Nagy Ferenc volt
akinek megköszönte munkájukat. dr. Túros
András OPSZ elnöke az ülésen jelezte, hogy
ezen polgárőrök elnöki dicséretben részesülnek, mely 2017.11.13-án megtörtént
a felvételen Szabó Zoltán ( Gárdonyi Rk.)
, dr. Túros András ( Opsz elnöke ) Opsz elnöki
dicséret átadása Birtalan József, Nagy Ferenc
(Skorpió P-ÖTE).

Állampolgári
Bizottság az
Emberi Jogokért
Alapítvány
Felhívása
„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián,
jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.

Alapítványunk több mint 20 éve biztosít
ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára,
akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük
során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy
„viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek
állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az
alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány
is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Köszönet a szüreti rendezvény támogatóinak!
Elnézést kérünk a Barátság klub nevében, hogy a múlt számban megjelent cikkből
kimaradtak: Fekete Anna festőművésztől, aki festménye felajánlásával támogatta
rendezvényünket, valamint a Kossuth utca, az Arany János utca és a Kutas sor azon
lakóitól, akik részt vettek a beöltözött fiatalok megvendégelésében.
Szeretnénk településünk minden lakójának Békés boldog karácsonyi ünnepeket és
Boldog új évet kívánni.
Barátság klub
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KÁPOLNÁSNYÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Központi telefonszám: 22/574-100, 574-101 • Fax: 22/368-018
Podhorszki István - polgármester - 574100/111, 70/3823748
Dornyi Sándor - jegyző - 574-100/111,
70/9530783
Igazgatási Iroda:
Szabóné Ánosi Ildikó - 574-100/112,
70/9530786 - aljegyző
Szociális alapszolgáltatással kapcsolatos
ügyek, testületi és bizottsági ülések előkészítése, közfoglalkoztatás szervezése
Dr. Kiszler Judit 574-100/118, 70/4274977
igazgatási ügyintéző
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
birtokvédelem, állategészségüggyel és állatvédelemmel kapcsolatos ügyek, hirdetményekkel kapcsolatos feladatok, kereskedelmi igazgatás, testületi és bizottsági ülések
előkészítése
Wágner Lili - 574-100/118, 70/9530779
igazgatási ügyintéző
Hagyatéki ügyintézés, települési támogatással
kapcsolatos ügyek, védendő fogyasztói körbe
tartozók igazolása, telepengedélyezés,
Gombkötő Bettina - 574-100/ 117,
70/6845857 igazgatási ügyintéző
Anyakönyvezés, állampolgársággal, személyi
adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek,
családi jogállás rendezése, névváltoztatással

kapcsolatos ügyek, lakásépítési kedvezményhez igazolás kiállítása.
Törjék Zoltán - 574-100/111 ; 70/6845856
műszaki ügyintéző
Út-és közműépítési ügyek, közterület-használati engedélyek, közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások kiadása, fakivágások és
kútfúrások engedélyezése, növényvédelemmel és település üzemeltetéssel kapcsolatos
feladatok
Pénzügyi Iroda:
Vadasné Frideczki Magdolna 574-100/113,
70/9775678 pénzügyi irodavezető
Költségvetéssel, beszámolóval kapcsolatos
ügyek, gazdálkodás
Csurgó Mária 574-100/113, 70/9530772
pénzügyi ügyintéző
Bérszámfejtéssel, utalásokkal kapcsolatos
feladatok
Dömsödiné Mészáros Ildikó 574-100/113,
70/9530776 pénzügyi ügyintéző
Könyvelés, tárgyi eszköz nyilvántartás
Bognár Dalma 574-100/113, pénzügyi ügyintéző
Személyügyi, munkaügyi feladatok ellátása,
költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás
Istvánovits Renáta 574-100/113, pénzügyi
ügyintéző

Számlák analitikus nyilvántartásával, civil szervezetek elszámolásával kapcsolatos feladatok
Kerkuskáné Bőhm Ágnes 574-100/119,
70/9530774 adóügyi ügyintéző (Kápolnásnyék)
Adóhatósági ügyintézés, adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, kezelése, elszámolása, adó- és értékbizonyítvány kiállítása, hatósági bizonyítványok
kiadása.
Domakné Róth Anikó - 574-100/119,
70/6845853 adóügyi ügyintéző (Nadap, Vereb)
Adóhatósági ügyintézés, adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, kezelése, elszámolása, adó- és értékbizonyítvány kiállítása, hatósági bizonyítványok
kiadása.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00 – 12:00 és 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 - 16:00
Péntek: 8:00 - 12:00
Pénztári órák
(Kápolnásnyék, Fő utca 31. fszt. 4.)
Hétfő: 9:00 – 12:00 és 13:00 - 17:00
Szerda: 9:00 – 12:00 és 13:00 - 15:00
Péntek: 9:00 - 12:00

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai a lakossági érdekek eredményesebb képviselete és a hatékonyabb információ áramlás érdekében felosztották egymás közt a település utcáit, így a településen élő minden polgár tudni fogja, hogy
problémájával, ötletével melyik képviselőt keresheti meg.
Farkas Károly
06 70/9775675

Kupi László
06 70/3823443

Kovács Gábor
06 70/3823077

Szabó József
06 70/9775685

Vurczinger Zsuzsanna Ballér István
06 70/4561566

Mátyás Király
Kutas sor
Kutas köz
Szent István
Táncsics M.
Arany J.
Hunyadi
Szent László
Ország
Pettend

Rózsa
Ibolya
Bartók
Gárdonyi
Tó
Iskola
Antal J.
Bem
Vasvári
Tulipán
Szegfű
Szív
Tompa M.
Rákóczi

Fő u. 1.-76.
Arany J.
Vándor
Kazinczi
Deák F.
Széchenyi
Géza
József A.
Németh L.
Erzsébet
Lehel
Kossuth
Liliom

Dózsa
Vörösmarty
Bethlen G.
Balassa
Szép Ilonka
Kiss
Tó
Semmelweis tér
Bajcsy-Zs.
Bágyom

Szent Gellért tér
Vízmű
Fő u. 99.-152.
Mikszáth
Jókai
Móra F.
Olaj-telep

Ady
Bogyó köz
Ercsi
Petőfi
Ipar
Fő u. 49.
Fő u. 78.-98.

Podhorszki István
polgármester

Békés boldog karácsonyt és örömökben gazdag új
esztendot
” kívánunk minden kedves lakosunknak!
Kápolnásnyék Község Önkormányzat
Képviselő-testülete és dolgozói

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati
Hivatal dolgozói
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Háziorvos: Dr. Pauli Szilárd
Tel.: 06/22/574-065, 06/20/9355210
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00 – 12.00
Kedd: 16.00 – 17.00
Pettend: 14.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 12.00
Csütörtök: 14.00 – 18.00
Pettend: 8.30 – 10.00
Péntek: 8.00 – 12.00
Gyermekorvos: Dr. Szalai Lídia
Tel.: 06/22/368-017, 06/30/4211782
Rendelési idő:
Hétfő: 8.00 – 10.00
Kedd: 14.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 9.30
Csütörtök: 14.00 – 16.00
Pettend: 12.45 – 13.30
Péntek: 8.00 – 10.00
Fogorvos: Dr. Gerhát Márta
Tel.: 06/22/368-459
Rendelési idő:
Hétfő: nincs rendelés
Kedd: 11.30 – 19.00
Szerda: 11.30 – 19.00
Csütörtök: 7.30 – 15.00
Péntek: 7.30 – 11.30
Iskolafogászat
11.00 – 15.00
Védőnő: Szita Ildikó
Tel.: 06/22/368-017
Terhes tanácsadás: Kedd: 8.30 – 10.00

Egyéb közérdekű
információk
Az önkormányzat döntését követően a
Kápolnásnyéki Kisbíró szerkesztési és
nyomdai munkáit az ALPHA-VET Kft végzi.
Az önkormányzat hivatalos lapjában a
továbbiakban is biztosítjuk a lakosság és a
településen működő vállalkozások részére
a hirdetés, reklám közzétételének lehetőségét változatlan díjfeltételek mellett,
melyek az alábbiak:
1/32 oldal
1/16 oldal
1/8 oldal
¼ oldal
½ oldal
1/1 oldal

800,- Ft
1.600,- Ft
2.500,- Ft
5.000,- Ft
10.000,- Ft
20.000,- Ft

Felhívjuk a figyelmet, hogy az aktuális
lapszámban megjelentetni kívánt közérdekű cikk, hirdetmény, reklám szövegét a
hónap 15. napjáig lehet leadni az önkormányzati hivatalban Németh Ildikó részére.
A hirdetmény díját ezzel egyidejűleg az
önkormányzat pénzügyi irodáján kell
befizetni.

Védőnői fogadó óra: Kedd: 10. 00 – 11.00
Nővédelmi tanácsadás: Kedd: 11. 00 – 12.00
Csecsemő tanácsadás: Kedd: 13. 00 – 14.00
Orvosi ügyelet: Velencei Szakorvosi
Rendelőintézet
2481 Velence, Balatoni u. 65. (7-es főút mellett)
Tel: 22/311-104
naponta hétköznap 17.00 órától másnap reggel
7.00-ig,
munkaszüneti napokon 0-24 között folyamatosan.
Vörösmarty Mihály Községi Könyvtár
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Telefon: 22/574-100/123
Nyitva tartás: Hétfő: 8.00 – 12.30
Szerda: 13.30 – 19.00
Körzeti megbízott: Sárközy Csaba r.ftőrm.
Telefon: 06/20/320-99-19
Fogadóóra: Minden hónap második hétfője
16.00 – 17.00
Falugazdász: Nagy János falugazdász
Mezőgazdasági tanácsadás
Tel.: 70/436-2461
Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00 – 12.00
Helyszín: Kápolnásnyék, Fő utca 28.
Humán Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat (intézményfenntartó társulás)
2481 Velence, Zárt utca 2.
Tel: 22 470 288,
Fax: 22 589 157
e-mail: human01@freemail.hu
DRV Zrt. Információs pont Velence,

Szabolcsi út 40.
Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00 – 15.00
Csütörtök: 8.00 – 18.00
Péntek: 8.00 – 13.00
Hibabejelentés: 06/40/240-240
Egyéb ügyintézés: 06/40/240-240
E-on ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadás: Kedd 08.00 – 12.00
Csütörtök: 14.00 – 18.00
Helyszín: TÓ-VILL BT székhelyén, Kápolnásnyék,
Tó utca 20.
E-On hibabejelentés: Vezetékes telefonról
(ingyenes) 06-80-533-533
Mobiltelefonról 06-80-533-533
Önkormányzati Hivatal - Törjék Zoltán
22/574-100/111 vagy 70/6845856
Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási KFT
Agárd, Gárdonyi Géza utca 34.-38.
06/22/579-185
Liquid-Porter Kommunális Szolgáltató Kft
(a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása)
ügyeleti telefonszám 06-20/805-9009
Dabasi-Halász kastély
2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc utca 10.
Tel.: 36-21-292-0471
E-mail: info@dabasi-halaszkastely.hu
Fejér megyei Állatvédőrség
bejelentés, információ: 06-70/4150106
Engedély szám: MŰV. MIN.B/PHV/1016/1992
Felelős Kiadó: Podhorszki István polgármester

HUMÁN CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2481 Velence, Zárt utca 2. • Tel/Fax: 22-470-288
Email: human01@freemail.hu • Honlap: www.human01.eoldal.hu
INTÉZMÉNYVEZETŐ: TÖRÖK ÁGNES
Családsegítő: Horváth Zsuzsanna megtalálható: csütörtök 8-12-ig, 2481 Velence, Zárt u. 2.
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK:
• Gyermekjóléti szolgáltatás
Egységvezető: Dócziné Horváth Erika
Elérhetőség: Velence, Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
• Családsegítés
Egységvezető: Török Ágnes
Elérhetőség: Velence, Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
• Házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence, Zárt u. 2.
Telefon: 22/589-157
Mobil: 06/30 915 1895
• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin

Elérhetőség: Velence, Zárt u. 2.
Telefon: 22/589-157
Mobil: 06/30 915 1895
JOGI TANÁCSADÁS (havonta egy alkalom):
JOGI TANÁCSADÁST CSAK ELŐZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN LEHET IGÉNYBE
VENNI.
Tel.: 22-470-288 A tanácsadás ingyenes!
Helyszín: Velence, Zárt u. 2.
NYUGDÍJ ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI
SZAKTANÁCSADÁS, ÜGYINTÉZÉS:
Tanácsadó: Bencsik Ferencné
Elérhetőség: Szerda 9.00-11.00-ig
Velence, Zárt utca 2. Telefon: 22/470-288
Horváth Zsuzsanna
családgondozó

Települési Ügysegéd
A Gárdonyi Járási Hivatal települési ügysegédje minden pénteken 9.15-10.00 óra között fogadóórát tart
Kápolnásnyéken az Önkormányzati Hivatalban. Az
ügysegéd tájékoztatást ad a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátásokról, segítséget nyújt a nyomtatványok kitöltésében, valamint eljuttatja azokat a
járási hivatal ügyintézőihez. Ilyen ellátások például
az ápolási díj, időskorúak járadéka, közgyógyellátás,
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság és az
aktív korúak ellátása.
Az ügysegéd elérhetőségei:
e-mail: horpacsine.krecs.erzsebet@fejer.gov.hu

A Kápolnásnyéki Vörösmarty MG. Kft traktoros
munkatársat keres.
Jelentkezni a vorosmartykft@oktavnet.hu címre
küldött önéletrajzzal lehet.

KVAK-HÚS
Kvak Zoltán – kistermelő
2475 Kápolnásnyék, Ady utca 53.
Tel.: 06-30/369-4446
Hagyományos módon érlelt füstölt áruk!

Füstölt csont 700.Első csülök 1200.Hátsó csülök 1400.Füstölt császárvég 1400.Kenyér szalonna 1400.Kolozsvári szalonna 2100.Darabolt comb 2300.Darabolt lapocka 2300.Felsál sonka 2500.Angol szalonna 2500.Füstölt tarja 2500.-

Füstölt kolbász 2000.Fehér szalámi 2200.Paprikás szalámi 2200.Mangalica sonka 2500.Mangalica lapocka 2500.Mangalica szalonna 2200.Mangalica kolbász 2500.Toros csomag 1400.Sütő kolbász 1400.Disznósajt 1700.Töpörtyű 2400.-

Zsír 700.- + doboz

Tudja Ön, hogy adójából akár 130.000 Ft jóváírást is kaphat nyugdíjcélú
megtakarításához?

KÉRJEN KALKULÁCIÓT!
Küldje el SMS-ben a NYUGDÍJ szót, visszahívom!

Minden, ami biztosítás!
- Gyermekjövő program, hogy legyen miből taníttatni gyermekét.
- Egészségbiztosítás, hogy ne kelljen hónapokat várni fontos vizsgálatokra.
- Gépjármű biztosítás (KGFB, CASCO)
- Utasbiztosítás (egyéni, csoportos, külföldi munkavállaláshoz)
- Lakáskassza (Fundamenta)
- Vállalkozói vagyon és felelősség biztosítások
- Mezőgazdasági biztosítás
- Egészségpénztár (20% kedvezmény a gyógyszerek árából)
- Lakásbiztosítás egyénre szabott módozatokkal, akár 65% kedvezménnyel!

Szabó Ferenc
Képviseletvezető
Irodák: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 45.
8060 Mór, Deák F. út 26

Tel.: 30/502-7517
20/225-4300

ANTENNA,
-RIASZTÓ, -VILLANY,
 FÖLDI ÉS MŰHOLDAS ANTENNÁK szerelése, javítása

-„UPC Direct” Bárhol az országban elérhető tányéros tévé
-„MinDig TV” Digitális földi televíziós szolgáltatás

 V ILLANYSZERELÉS és EON VILLANYÓRA HELYEK
kialakítása, „AMPERNÖVELÉS”

-Lakóépületek komplett villanyszerelése, javítások
- Érintésvédelmi felülvizsgálat, dokumentáció készítése

 RIASZTÓSZERELÉS és videokamerás megfigyelőrendszerek, stb...

GERGELY SAT BT.

06 30/981-63-63
www.gergelysat.hu

